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Strategie = 1) Știință care se ocupă cu planificarea, organizarea și conducerea operațiilor militare într-un război. 2) Ansamblu 

de operații și manevre, realizate în vederea atingerii unei victorii.  

Corupţie = 1. Stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie. 2. Desfrânare, depravare. [Var.: (înv.) corupțiune s. 

f.] – Din fr. coruption, lat. coruptio, -onis.  
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 Strategia Naţională Anticorupţie 

este un document programatic care de-

taliază strategia statului român pentru a 

lupta împotriva corupţiei. Pentru elabo-

rarea sa, sunt identificate zonele de activi-

tate cele mai vulnerabile sau afectate de 

către corupţie, prin ce metode pot fi reme-

diate problemele deja existente şi pre-

venite cele viitoare, precum şi ce măsuri 

trebuie luate pentru eliminarea corupţiei. 

 Scopul Strategiei Naţionale Anti-

corupţie este reducerea şi prevenirea fe-

nomenului corupţiei prin aplicarea 

riguroasă a cadrului normativ şi in-

stituţional în vederea maximizării impac-

tului măsurilor anticorupţie. Pentru a-şi 

atinge scopul, Strategia utilizează diverse 

instrumente şi mecanisme tipice luptei 

împotriva corupţiei, în funcţie de obiective-

le sale specifice şi de bugetul alocat imple-

mentării sale. 

 Principiile pe care este fundamen-

tată strategia sunt cele ale prevenirii şi 

combaterii actelor de corupţie, şi al 

educării oamenilor cu privire la riscurile şi 

efectele corupţiei. 

 În vederea implementării cu suc-

ces a Strategiei Naţionale Anticorupţie se 

elaborează mai multe planuri de acţiune – 

un Plan Naţional, care să acopere tot apa-

ratul administrativ al ţării, şi mai multe 

planuri sectoriale la nivelul instituţiilor 

publice. 

 În momentul de faţă este în 

vigoare Strategia Naţională Anticorupţie 

2011-2014. Ea a dat naştere mai multor 

strategii instituţionale subsecvente, cum 

sunt de exemplu Strategia MAI de preve-

nire a corupţiei 2011-2013, Planul de acţiu-

ni pentru implementarea strategiei de 

întărire a integrităţii în justiţie 2011-2016, 

Planul de acţiune al Ministerului Sănătăţii 

pentru implementarea strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2012-2015 şi 

Planul Anticorupţie al Consiliului Con-

curenţei 2012-2015.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


